
 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 (4) رسالة أبي داود ألهل مكة شرح 

 : عبد الكريم الخضيرالشيخ
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 وهذا سؤال: أفكار متكررة....... ومن ثم أصبحت أغتسل هذا أجيب عنه سابقا.
 سم

نا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبي
 أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا  ئاوال أعلم شي داود رحمه هللا تعالى: وقال اإلمام أب
ذا نظر فيه وتدبره وتفهمه ئاا ييكتب هذه الكتب ش ما أن ال يكتب من العلم بعد الكتاب، وال يضر رجلا  ، وا 

ألحاديث وصولها ويعجبني أن ئذ يعلم مقداره، وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه انحي
مثل جامع سفيان،  الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم، ويكتب أيضاا  يكتب
نه  أكثرها مشاهير، وهي  السننواألحاديث التي وضعتها في كتابي لناس من الجوامع، ل وضعما  أحسنوا 

نه ال أ بهار خمن الحديث إال أن تمييزها ال يقدر عليه كل الناس والف ئاا عند كل من كتب شي نها مشاهير، وا 
ولو احتج رجل  ،العلم أئمةوالثقات من  سعيديحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن 

أما ف، شاذاا  اا الحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريببوال يحتج  ،يطعن فيه ندت مبحديث غريب وج
كانوا : النخعيوقال إبراهيم  ، عليك أحد هالحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدره أن يرد
إن إذا سمعت الحديث ينشده كما تنشد الضالة ف :يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب

ال فدعهو عرف  ن من األح ،ا   وهو مرسل.... متصل.بالديث في كتاب السنن ما ليس اوا 
 ال قف على هذا.
 أحسن هللا إليك

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما 
التزم  :من حديث فيه وهن شديد فقد بينتهفي كتابي ما كان و : داود رحمه هللا تعالى وفيقول اإلمام أب :بعد

لتقوية فإنه ال في ا منهويستفاد  ،محتمل قريب يعتبر به ما ضعفه البيان رحمه هللا تعالى لما ضعفه شديد، أما
نمايبين ضعفه،  ، وهذه الجملة إن رجعت إسنادهذلك، ومنه ما ال يصح بالتزم بيان الوهن الشديد وقد وفى  وا 

 التزم يصح إسناده بل كله ال يصح إسناده الذي مألنه ل ؛د الذي التزم بيانه فاألمر واضحوهن شدي هإلى ما في
قد يصح اإلسناد مع الوهن الشديد في متنه للمخالفة لكن منه ما يرجع وهنه الشديد إلى  أنه بيانه اللهم إال

 القادحة. إسناده وهذا ظاهر ومنه ما يرجع وهنه إلى متنه لوجود المخالفة والشذوذ والعلة
، فيه ويترك أحيانا   نه يبين أحيانا  أجمع ذلك، الناظر في كتابه يجد بداود  واإلمام أب ىلكن هل وف  

الكتاب في يكون  من أنن الكالم أعم إ :قال أهل العلم ولذا ،داود وشديد ما تكلم عليها أب هاأحاديث ضعف
جري أو غيره، وقد يكون البيان في بيان حال آلل عنه من قبل ائقد يكون في الكتاب ويكون فيما سبل نفسه، 



 
   

 

 

 

 

الرجال فإذا بين حال راو فكأنه بين  في أقوال له داود ونقل عن أبي داود في كتب الرجال، أبراويه الذي ي  
ال فاألصل  ، ويلزمه البيان في كل نه يحاسب على هذه الكلمةأحال المروي، وهذا كله التماس ألبي داود، وا 

قد تتنازع وجهات النظر في هذه الشدة، فقد تعتبره شديدا  ويعتبره أبو داود ليس بشديد، فال  ما وهنه شديد، لكن
ن لزم على حد زعمك لكونك ترى  يلزم ببيانه، فيكون جملة من األحاديث بهذه المثابة ال يلزم أبو داود بيانها وا 

ذا االلتزام من أبي داود أن نحكم أنه شديد وأبو داود ينازع في ذلك، لكن هل يلزم من هذا الكالم أو من ه
كان ما وأما  على األحاديث التي لم يبين أبو داود ضعفها أن ضعفها غير شديد؟ فنحتاج إليها في التقوية،

بين مثل أحكام الترمذي، المتأهل عليه أن يدرس ما ، أو نقول سواء بين أو منهشديد فال يستفاد  ضعفه
رقها ويوازن بينها ويتكلم في رجالها ثم بعد ذلك يخرج بالنتيجة وينظر في واقع هذه األحاديث ويجمع ط

 يفالذي يريد تقليد أبم؛ ررة عند أهل العلم وبعد النظر في أقوال أهل العلم وأحكامهقالقواعد الم حسبالمناسبة 
 اود إذا  الذي لم يبينه أبو د ن البيان حصل فيما ضعفه شديد، إذا  إ :على كالمه، يقول أبا داود داود ويحاسب

ليس بشديد ونقويه ونقوي به،  الضعفنقلده في هذا ونقول  وحينئذلبينه،  ا  ولو كان شديد ،ضعفه ليس بشديد
ء بين أو لم يبين قال صالح ويش معنى سوا األسانيدفي  لكن المتعين على طالب العلم المتأهل أن ينظر

ي شهر هذا الكالم كله وجعل له وقع في في حق من أراد من أن يقلد، والذ كله ، هذاصالح على ما سيأتي
، وايضعفال و  والمتأخرين أن يصححلاالجتهاد انقطع، وليس  ه أنواقع طالب العلم هو ابن الصالح الذي عند

، ، فنقلد أبا داود مع الخالف في معنى الصالحيةصالح معناه صالح قالإذا  ،بكالم أبي داود ن يهتمو  إذا  
في األسانيد والمتون وينظر في الرجال،  ، بل عليه أن ينظرأن ينظر لههل وعلى كل حال طالب العلم المتأ

والشذوذ  والعلةوينظر في السند من حيث االتصال واالنقطاع، وينظر في المتن من حيث الموافقة والمخالفة 
 وحينئذ يحكم بالحكم الالئق على كل حديث حديث.

 هذا يؤكد ءح من بعض: ما لم يذكر فيه شيفهو صالح، وبعضها أص ئا  يقال: وما لم أذكر فيه شي
لجملته السابقة، أن ما فيه ضعف شديد يبينه، ويفهم منه أن ما ال بيان معه  المفهوم الذي أبديناه سابقا   ويؤيد

إذا لم يبين  وبعضها أصح من بعض، فهو صالح، ئا  أذكر فيه شي لم ماو  :ألنه يقول ؛فإنه في حيز الصالح
البخاري فقط، ومنه  فيالبخاري ومسلم، ومنه المخرج  فيحيح بل منه المخرج فالمسكوت عنه منه الص

مسلم فقط، ومنه ما يصح إسناده ومتنه مما لم يخرج في الصحيحين، ومنه ما هو حسن صالح  فيالمخرج 
ألنه لم يلتزم البيان إال في حال  ؛لالحتجاج، ومنه ما هو ضعيف صالح لالعتبار، لكن ضعفه غير شديد

 حتجاج عندهاالالصالحية أعم من أن تكون لالحتجاج أو لالستشهاد، وعلى كل حال  الشديد، إذا   الضعف
فهو يحتج بالحديث المرسل إال إذا لم يكن في الباب غيره، ويحتج بالحديث الذي وهنه ليس بشديد إذا  واسع

 لم يكن في الباب غيره.
د الناس قال: إنه مثل كالم اإلمام مسلم في عمري ابن سييلاكالم أبي داود هذا قال فيه أبو الفتح 

، قد ال يوجد المتقنون ابطون ضن الحديث قد ال يوجد عند الطبقة العليا من الرواة الحفاظ الإ :مقدمته، يقول
 .، ويزيد، وغيرهمليمبن أبي س   أن ينزل إلى مثل عطاء، وليثمسلم إلى عندهم فيحتاج 
 العراقي: الحافظيقول 



 
   

 

 

 

 

 داود يحكي مسلما يقول أب***  إنماإلمام اليعمري لو 
 يعني من كالم مسلم. 

 والنبال توجد عند مالك  ***  حيث يقول جملة الصحيح ال
 إلى يزيد بن أبي زياد***  فاحتاج أن ينزل في اإلسناد

ألنه قد ينزل  في المقدمة،يهم نص عل قد ويزيد بن أبي زياد. عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم،
ما الفرق بينه  على هذا األحاديث عنده درجات، والرواة عنده في صحيحه طبقات، إذا  ف ء،إلى حديث هؤال

 في أصح من بعض يعني بعضها غاية افهو صالح، وبعضه ئا  أذكر فيه شيما لم  أن داود يأب قول وبين
، نكالحس ال يصل إلى درجة الصحيح إال أنه ،ذلك، وبعضها من قبيل ما يحتج به الصحة وبعضها دون 

 .قسيمليس بشديد، كل ما سكت عنه على هذا الت هوبعضها فيه ضعف لكن
ألن الصالحية هذه  ؛داود فهو حسنو : إن ما سكت عنه أبواالعراقي قال الحافظابن الصالح وتبعه 

 ؛واحد أعلى ما دام فيه شيء ينزله عن درجة األعلى لفظدائرة بين االحتجاج واالستشهاد فال يمكن أن يعطى 
ألنه صالح، ولذا حكم  ؛نه ليس بأنزل الدرجاتألواقع يشهد بأن ما سكت عنه ليس بأعلى الدرجات، كما ألن ا

وذكر ، توسط في أمره وهو حسنو عليه ابن الصالح بأنه حسن، ال يعطى الدرجة العليا وال الدرجة الدنيا 
 ئا  أنه قال: وما لم أذكر فيه شي وقف على نسخة من رسالة أبي داود رحمه هللا أنهبن كثير رحمه هللا االحافظ 

 الصالح ما سكت عنه فهو حسن. ابنقال لذا و فهو حسن، 
 :-ابن الصالحيعني:  -الحافظ العراقي يقول: قال 

 داود أي في السنن يأب جمع *** لحسنلومن مظنة قال: 
 ما صح أو قارب أو يحكيه***  حيث يقول ذكرت فيه

، ما يقرب منهوما يقاربه، والحسن وما يشبهه،  صحيحذكر ال ،لصحيح وما يقاربه وما يشبهها
داود أحاديثه متفاوتة فيها ما هو في أعلى  اأب : إنستدراك الذي ذكرناه يقولاال الناسسيد  ابنواستدرك 

، فما رجال الصحيح إلى الطبقات الثالث ومسلم قسم روايات الصحيح وطبقات وما دونه، الصحيح وما دونه
 .داود وصنيع مسلم يالفرق بين صنيع أب

 اقول أبي داود يحكي مسلم***  إنما ولإلمام اليعمري 
 توجد عند مالك والنبال***  حيث يقول جملة الصحيح ال
 زيادإلى يزيد بن أبي  *** فاحتاج أن ينزل في اإلسناد

 ، إذن إيش الفرق؟داودي يقول ما دام هذا التفاوت وهذا التدرج موجود عند مسلم وموجود عند أب
 بالتحكم -يعني بما قضى على أبي داود – بما قضى عليه***  قضى على كتاب مسلم ال  ه

، لكن يمكن أن ةداود حسن سنن أبي ، مثل ما جعلنا أحاديثةحسن ا  أيضمسلم  أحاديث صحيح
داود لم يشترط الصحة، مسلم تلقته األمة  واشترط الصحة، وأب ن مسلما  إ :من هذا االستدراك بأن يقال يتنصل

ألنه فيه..  بين الكتابين، وحكم على كتاب أبي داود ظهر الفرق فداود لم تتلقاه األمة بالقبول،  وبالقبول، وأب
عنه أبو داود بأنه حسن كما قال ابن الصالح  واقع الكتاب يشهد بهذا، أما كونه يحكم على جميع ما سكت



 
   

 

 

 

 

وهذا كثير، مما اتفق عليه الشيخان، فليس بصحيح، لماذا؟ ألن فيه الصحيح؛ بل في أعلى درجات الصحيح 
وفيه مما أخرجه البخاري، وفيه مما أخرجه مسلم، كيف نقول هذا القسم حسن، وفيه هذه األشياء، ومن الذي 
دعا ابن الصالح أن يقول هذا الكالم؟ رأيه في انقطاع االجتهاد في التصحيح والتضعيف، في األزمان 

يح وحسن من يميز لنا الصحيح مما دونه من الضعيف، ال نستطيع ، فال يستطيع أن يقال فيه صحالمتأخرة
وباب االجتهاد مقفول مغلق وال نستطيع أن نجعلها في أعلى درجات الصحيح؛ ألن فيه ما هو دون  أن نميز

، يعني بما في ذلك، وال نستطيع أن ننزلها عن رتبة القبول ألنه صالح، إذن ما سكت عنه أبو داود فهو حسن
ي الصحيحين، وال شك أن مثل هذا الكالم جمود، جمود، لو أقل األحوال لو استثنى ما في ذلك ما ف

الصحيحين، وقال: إن ما في الصحيحين يقال له صحيح، مع أنه قال: ما في الكتاب مما لم يسبق له حكم 
سنن أبي  هذا الحديث الذي في من أهل العلم بالصحة في كتبهم، يعني ما يكفي أن ينقل عن البخاري أن 

داود صحيح، ما يكفي، لماذا؟ ال بد أن ينص على صحة هذا الحديث في الكتاب، ينص عليه البخاري، 
ينص عليه أحمد، ينص عليه مسلم، ولعل إدخاله في الصحيحين دليل على صحته، فال يدخل في كالم ابن 

 الصالح.
 طالب:......... الحكم موجود.....

 هذا صحيح،تللحديث مجرد تخريج مسلم و ، صحيحتللحديث  بخاري مجرد تخريج اليعني  ، يكفييكفي
بالقول بالعمل، أما ما نقل عن ولم يكن يعمل ألنه نص على صحته  ؛يستثنى من كالم ابن الصالح قد

مع افي ج نه صحح حديثا  أعن البخاري  في سنن أبي داود، أو نقل الترمذي مثال   حديثنه صحح أاإلمام 
على صحته  وانعتمد؟ حتى ينص والغيرها، نعتمد على هذا التصحيح  في داود أو يالترمذي أو في سنن أب

األحاديث على رأي ابن الصالح؟ ألننا نحتاج إلى  تصحيحفي لماذا ال نقبل ما يروى عن األئمة ، في كتبهم
نضعف و أن نصحح هذا القول عن هذا اإلمام ونحن ال نستطيع  معرفة ثبوت إلى ه عندهم، نحتاجمعرفة ثبوت

في كيفية التصحيح  واحد ألن الطريق ؛نضعف فيما نقل عن األئمةو ال نستطيع أن نصحح  إذا   األحاديثفي 
ال بد  ،النظر في األسانيد واحد سواء بحثنا إسناد مرفوع أو موقوف أو مقطوع أو من قول إمام ،والتضعيف

ال بد أن ينص اإلمام  الح، إذا  ، والباب مغلق عند ابن الصاألخبارأن نجتهد في تصحيح وتضعيف هذه 
، وابن الصالح لم يوافق على هذا القول بل الذي اعتمده األئمة في في كتابه التضعيف أوعلى التصحيح 

لتصحيح والتضعيف له أن ينظر في األسانيد والمتون ويصحح لعصره ومن بعده إلى يومنا هذا أن المتأهل 
 .ويضعف بل هذا هو المتعين على المتأهل

 نعم هي متفاوتة.ضها أصح من بعض: وبع
 صح وال ال؟ مدح الكتاب وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر: هو اآلن مدح السنن مدح كتابه،

لكن لو أن هذا  ،ليغري به طالب العلم هو ، إنمابه وال ليعجب بعمله ليتفخربكالم يغري به طالب العلم، ال 
أنا أكثر لمدحته أكثر مما مدحته لكونه كتابي،  فيه فية يقول لقلتالكتاب صنفه غير أبي داود على هذه الكي

 من أساليب المدح والثناء. لقلت أنا فيه أكثر يعني غيري  ههذا لو وضع
ال ترد  ،وهي فيه صالح إالسنة عن النبي صلى هللا عليه وسلم بإسناد كوهو كتاب ال ترد عليك  :قال



 
   

 

 

 

 

هذا  ، وماكتابه استوعب ما ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم ومعناه أن عليك كسنة إال وهي في الكتاب،
ال فقد ثبت عن النبي عليه الصالة والسالم من  ظنه ووهمهنه على حد إما أن يقال إ ؟الكالم  األحاديثوا 

فيكون هذا على حد فهمه وعلى حسب  ،صحيحة باألسانيد الصالحة ما لم يوجد في كتاب أبي داودال
ذا نظرنا إلى واقع الكتب ، على ما سيأتي اوأوصى ببعضه السابقينلع على كتب األئمة نه اطأاطالعه، مع  وا 

ليست في سنن أبي داود،  كذلك أحاديثوجدنا في البخاري أحاديث كثيرة ليست في سنن أبي داود وفي مسلم 
حة مما ويصفو من الصحيح باألسانيد الصال، وهكذا مما ليس بسنن أبي داود مما يصح أحمد وفي مسند

يكون، استخرج من الحديث وال يكاد  ا  إال أن يكون كالم ليس في هذه السنن من كتب األئمة الشيء الكثير
ما يغني عنه ولو على سبيل  يلكن يوجد في كتاب ي،قد يكون حديث يستنبط منه حكم وال يوجد في كتابيعني 

 اإلشارة واالستخراج واالستنباط.
بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب: يريد أن يجعل كتابه  ئا  ثم قال بعد ذلك وال أعلم شي

بعد القرآن  ئا  ال أعلم شيو  :ولذا قال ،العلم باللطبعد القرآن الزم  ه، وتعلم كتابايةمع القرآن الكريم فيهما كف
 ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب.

يعني الكتب التي تشتمل عليها  :الكتب هب من هذأن ال يكتب من العلم بعدما يكت وال يضر رجال  
، كتاب األدب الجهاد، كتاب الطالق، كتاب السنةكتاب الزكاة، كتاب  كتاب الصالة، ، كتاب الطهارة،هسنن

يكتب شيئا من هذه  أن ال يكتب من العلم بعدما   سنن أبي داود ، يقول: وال يضر رجال أبواب إلى جميع
 ،كتب التي اشتمل عليها السنن، وأنتم تعرفون أن كتب أهل العلمالنن، سني كتب يعمن هذه الكتب،  الكتب: 

واألبواب قد تكون مبنية على فصول، المقصود أن  ،والكتب مبنية على أبواب ،الكتاب الواحد مبني على كتب
ألن هذا  الكتاب يشتمل على كتب، من يكتب هذه الكتب ال يضره ما فاته من العلم؛ ألنه على حد زعم مؤلفه

طالب العلم من أجل  ، إغراءغيره، ولكن هذا الكالم إنما يراد به اإلغراءبالكتاب جمع فأوعى وال حاجة للناس 
هذا الكالم؛ ألن الصحيحين أولى من سنن أبي داود،  ، لم ترد حقيقةحقيقة داالهتمام بهذا الكتاب، ولم تر 

 نال سيما إذا كان ال يستطيع االستيعاب، وم ،هله وج ويقتصر عليهما الذي يكتب الصحيحين مع القرآنف
بجميع أبواب الدين، وال  ا  محيط ا  كتب المصحف وكتب البخاري وأراد أن يكتفي اكتفى لكن ال يسمى عالم

وفي  ،حتى يعرف جميع أبواب الدين وغيره حديث معاويةفي  مدحهيمكن أن يتفقه الفقه التام الذي جاء 
 يوجد في بعض. ا المبعض الكتب من أبواب الدين 

ذا نظر فيه وتدبره وتفهمه ئا  أن ال يكتب من العلم بعد ما يكتب هذه الكتب شي وال يضر رجال   ، وا 
حينئذ يعلم مقداره: ال شك أن الكتاب في غاية الجودة وفي غاية االستيعاب المناسب لطالب العلم بالنسبة 

 نه يكفي طالب العلم بالنسبة ألحاديث األحكام سنن أبي داود.إألحاديث األحكام، حتى قال بعضهم 
ذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره:  وأما هذه المسائل واألحكام والفتاوى لألئمة المجتهدين وا 

ل الثوري وله مذهب مستقل فيفتي وله أتباع ئل اإلمام مالك فيفتي، ويسئمثل الثوري ومالك والشافعي، يس
مذهبه، هؤالء األئمة المجتهدون يفتون، فأصول هذه  ، انقرضانقرض ، إال أنهكمالك والشافعي الثوري 

المسائل في سنن أبي داود، ال سيما إذا كانت الفتاوى في األحكام، فأصولها في مسائل أبي داود يستفاد منها 



 
   

 

 

 

 

 على كالمه. على غيرها إال نادرا   جوال يحتا ،عليها لويعو 
الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم: يعني ال ويعجبني أن يكتب 

 رضوان هللا عليهم منالمرفوع، فيكتب مع المرفوعات أحاديث ما ينسب إلى الصحابة  يقصر على
من أهل العلم حجة كالمرفوع، ومنهم من يرى أنها ليست بحجة لكن يحتاج إليها  عالموقوفات، ألنها عند جم

كالم خفي غامض قد يكون برفوع، ويعرف قدر هذا الكالم من ينظر في صحيح البخاري إذا ترجم في فهم الم
الترجمة بأقوال الصحابة والتابعين مما  يردف، لكنه ءالربط بينه وبين ما ترجم عليه من حديث مرفوع فيه خفا

ن بها على فهم األخبار يترجح به ما ترجم به وأخذه من ما ترجم عليه، فأقوال الصحابة والتابعين يستعا
 .األمر ظاهرف بها يحتج نالمرفوعة عند من ال يحتج بها أما م

مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع، والمراد بالجامع  ويكتب أيضا  
 لزكاةوالصالة وا تجد فيه الطهارةو فتجد فيه التوحيد واإليمان  الدينالكتاب الذي يحتوي على جميع أبواب 

األدب،  وتجد فيه أيضا   واألقضية وتجد فيه المعامالت وتجد فيه المغازي والسير ،والجهاد والصيام والحج
ألنه  ؛هذا الكتاب يسمى جامع ،بواب التي يحتاجها طالب العلماألوتجد فيه الرقاق والمواعظ وغير ذلك من 

مع سفيان اوج ،مع الترمذياسلم، وجصحيح مو يجمع جميع أبواب الدين، ومن الجوامع صحيح البخاري، 
خالف المصنفات التي يجتمع فيها كثير من بوغيرها من الجوامع، بخالف السنن التي تختص بهذه األحكام، 

مشبهة  هي ت التيآالسالم، وأيضا الموطالصالة و النبي عليه  إلىاآلثار وتغطي على األخبار المرفوعة 
 للسنن من جهة، ومشبهة للمصنفات من جهة.

 :حديثالمن  ئا  واألحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شي
نما هي مشهورة  عندهم، وهي عند كل  مستفيضةهذه األحاديث مشهورة وليست بالغرائب ال يعرفها العلماء، وا 

ه األحاديث، إذا كانت هذه حديث، يعني من كانت له رواية أو له يد في الرواية يعرف هذالمن  ئا  من كتب شي
 األحاديث معروفة عند أهل العلم فلماذا تكلف نفسك بتدوينها؟

ال يقدر  -باألحكام الشرعيةالترجمة عليها و  يعني اختيارها وترتيبها وتنسيقها-قال: إال أن تمييزها 
غريب  بحديثيحتج  نها مشاهير، فإنه الأبها  والفخرعلى طالب العلم،  عليه كل الناس، فقمت بذلك تيسيرا  

الغريب مقبول إذا كان سنده  :لماذا؟ قلنا العلم، أئمة من ثقاتالو مالك ويحيى بن سعيد  ةولو كان من رواي
لكن الغرائب فيها ، تفرده أو ال يتضمن مخالفة فإنه حينئذ مقبول يحتملصالح ولم يتفرد به راويه وهو مما ال 

، فإنه ال يحتج بحديث غريب ولو كان افق روايتها عليهو ي و الضعف بكثرة بخالف الروايات واألحاديث الت
من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، 

، فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس وال يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا  
 .كده علييقدر أحد أن ير 

ويترك األحاديث اعة الحديثية تجده مغرم بالغرائب اآلن بعض طالب العلم ممن لهم يد في الصن
المشهورة، تجد عنايته بفوائد فالن، وجزء فالن ومشيخة فالن، ومعجم فالن وهو ال يعرف من أحاديث 

، فتجده مغرم ئا  هورة شيكتب المشال، وال يعرف من أحاديث ئا  ، وال يعرف أحاديث مسلم شيئا  البخاري شي



 
   

 

 

 

 

بالغرائب سواء كانت من األحاديث أو من الكتب، فعناية بعض طالب العلم بفوائد فالن، العلماء يكتبون فوائد 
فتجد بعض طالب العلم له نهم بهذه األمور التي  يكتبون مشيخات، ويكتبون معاجم   وأيضا   ،هممن مرويات

ألنها  ؛والغرائب إنما يستعمل أكثرها القصاص ،بها فتن به الناسيستغربها الناس، بحيث إذا أخرجها أو حدث 
 في مجالس الناس. ر كثيرا  و ال تد

 حدث بأحاديث من أحاديث البخاري أو من أحاديثو أما الكتب المشهورة يعني لو قام شخص 
جاء بنوادر  لكن لو ،الناس ما يستغربون  اكثرة ما يسمعهل أو من أحاديث رياض الصالحين، ةالنووي األربعين
مما يجلب  الصنفللحكيم الترمذي وحدث منه تجد األنظار كلها مشدودة، والناس يميلون لمثل هذا  لاألصو 
 الناس.

فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أحد أن يرده عليك إال جاهل ال يدري أنه 
أو في  لي أو ما في نوادر األصو صحيح أو ليس له دراية بحديث بحيث ال يفرق بين ما في صحيح البخار 

، لطألن التفرد مظنة للغ ؛عي: كانوا يكرهون الغريب من الحديثخوقال إبراهيم الن، غيرها وأمعاجم الطبراني 
عليه جمع من  هن يخطئ فيه، لكن إذا وافقأوالجمع أولى بالحفظ من الواحد، فإذا تفرد واحد بخبر مظنة 

الة فإن ضنشده كما تنشد الاوقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث ف، من منه هذا الغلطؤ الرواة فإنه ي
ال فدعه: تسمع حديث ألول مرة تستغرب سأل عنه أهل العلم أنشده بينهم من ايقول ال تستعجب  ،عرف وا 

 نه غريب الأ، أما إذا لم يعرفوه فاعلم تفإذا عرفوه كان كالضالة إذا نشد وعرف ؟يعرف هذا الحديث يا علماء
، لم تلكها األلسنة، ولم األلسنةتداولها تألنها لم  ؛يعرفه إال القليل من الناس وغالب الغرائب فيها ضعف

ال فدعه. دتداولها أقالم العلماء بالنقت  وغيره، فإن عرف الحديث فاقبله وا 
في  كارتهان داود وداود هذا الشيخ أورد األحاديث التي بين اإلمام أب وبالنسبة للبيان الذي التزمه أب

عشر حديث الخاتم، وهو الذي ذكره الحافظ العراقي مثاال  ة، حديث رقم تسعاوعددها اثنا عشر حديث سننه
 .للمنكر

وضعه، قال: كان النبي عليه السالم إذا دخل الخالء و  ءالخالعند  نزعه خاتمة قلت ماذا بل حديث
حدثنا  :ث الثاني رقمه مائتين واثنين قالحديالهذا حديث منكر إلى آخره، ثم  :داود بووضع خاتمه، قال أ

قال أبو  ...إلى آخر الحديث يتوضأ وال فيصلي يقوم ثم وينفخ وينام يسجدكان  ..يحيي بن معين إلى آخره
هو حديث منكر وأطال الكالم عليه، والحديث الثالث رقم  ())الوضوء على من نام مضطجعا ( داود قوله:

))إن تحت كل  ثنا نصر بن علي قال: حدثنا الحارث بن وجيه إلى أن قال:وأربعين ومائتين قال: حد ةثماني
 قال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف. (،شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر(

حدثنا قطن بن نسير إلى أن قال في  :الجهر بالبسملة حديث سبعمائة وخمسة وثمانين باب من لم ير
ب ٌة  ا نزلت البراءة قال: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيمقصة اإلفك لم فإِك ع صإ اؤ وا ِباإلإِ }ِإن  ال ِذين  ج 

} مإ نك   اآلية، قال أبو داود: وهذا حديث منكر. ،سورة النــور (11) مِ 
باب إفراد الحج رقم ألف وسبعمائة وتسعين قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن من الحديث الخامس 

حكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه المحمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن 



 
   

 

 

 

 

))هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم قال: 
 .(القيامة(

ال فهو في قول ابن ع ،هذا منكر :قال أبو داود  باس.يعني رفعه منكر وا 
وسبعين قال: حدثنا  ةالحديث السادس في باب الكحل عند النوم للصائم برقم ألفين وثالثمائة وسبع

 ،())ليتقه الصائم(: وقال النوم عند حالمرو   باإلثمد أمر أنه وسلم عليه هللا صلى النبي عنالنفيلي إلى أن قال 
 .الكحل حديث يعني منكر حديث هو معين بن يحيى لي قال :داود أبو قال

 نحدثنا عباس بن عبد العظيم إلى أن قال قال علي: لئ :في الحديث السابع باب في أخذ الجزية
 عليه هللا صلى النبي وبين بينهم الكتاب كتبت فإني الذرية وألسبين المقاتلة ألقتلن تغلب بني لنصارى  بقيت
 الحديث هذا ينكر كان أنه أحمد عن يبلغن منكر حديث هذا :داود أبو قال ،أبناءهم ينصروا ال أن على وسلم
 .الثانية العرضة في داود أبو هيقرأ  ولم علي أبو قال ،شديدا   إنكارا  

 أبو علي من؟ اللؤلؤي إيش كنيته؟
 طالب:......
 راوي السنن.

 نعم، المقصود أنه أحد رواة سنن أبي داود. 
 طالب:.......

 هاه، الحديث ثالثة آالف وأربعمائة.

أنه قال:  قال ، ثالثة آالف وخمسمائة وتسع وعشرين،باب الرجل يأكل من مال ولده :الحديث الثامن
 إذا)) :فيه زاد سليمان أبي بن حماد داود أبو قال ((أموالهم من فكلوا كسبه أطيب من كسبه من الرجل ولد))

 و منكر. وه ((احتجم
كره، قال حدثنا عثمان بن الحديث التاسع في باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما ي

 يشرب مائدة على الجلوس عن :مطعمين نع وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نهى: قالأبي شيبة إلى أن 
 من جعفر يسمعه لم الحديث هذا :داود أبو قال .((بطنه على منبطح وهو الرجل يأكل وأن ،الخمر عليها
 .منكر وهو الزهري 

 أبي بن العزيز عبد بن محمد دثناح قال: ائة وثمانية عشر،ثالثة آالف وثمانم ،والحديث العاشر
 هللا رسول قال :قال عمر أبي عن نافع عن أيوب عن واقد بن حسين عن موسى بن الفضل أخبرنا قال رزمة
 هذا داود أبو قالإلى أن قال:  (...(سمراء برة من بيضاء خبزة عندي أن وددت)) :وسلم عليه هللا صلى
 .السختياني هو ليس وأيوب :داود وأب قال، منكر حديث

الحديث الحادي عشر باب في جلوس الرجل، قال رحمه هللا بإسناده إلى أبي سعيد الخدري أن رسول 
 .الحديث منكر شيخ إبراهيم بن هللا عبد :داود أبو قال .بيده احتبى جلس إذا كانهللا صلى هللا عليه وسلم 

 ثنا مسلم بن الوليد ثنا الغداني هللا عبيد بن أحمد ثنال الثاني عشر باب كراهية الغنى والزمر قاو 
 على صبعيهأ فوضع قال مزمارا   عمر ابن سمع :قال نافع عن موسى بن سليمان عن العزيز عبد بن سعيد



 
   

 

 

 

 

 فرفع قال ،-يعني انقطع الصوت -ال :فقلت قال ؟شيئا   تسمع هل نافع يا لي وقال الطريق عن ونأى أذنيه
 علي أبو قال .هذا مثل فصنع هذا مثل فسمع وسلم عليه هللا صلى النبي مع كنت وقال ،أذنيه من صبعيهأ

 .منكر حديث هذا :يقول داود أبا سمعت :؟ إيه هذا اإلثبات. شككتوني. قال أبو علي اللؤلؤي ، هواللؤلؤي 
 ما في غير هذه جزما .

 ........وهللا هذا في طالب:
 بحث في اآلالت.

 .طالب: باآلالت وباليد
عليه في السنن  إيه البحث اليدوي يحتاج، البحث أنا احتجت إلى توثيق راو في سنن ابن ماجة نص

إلى استعراض في سنن النسائي، في سنن النسائي احتجت إلى وقت طويل في استعراضه، أنه ثقة، فاحتجت 
ت بهذه اآللة في لكن في اآلالت ثواني، لكن أيهما أفضل؟ كم من فائدة حصلت عليها من االستعراض، وأن

ثانية وجزء من الدقيقة تحصل على كل ما تريد، لكن العاقبة لمن يتعب في تحصيل العلم، والعلم متين رتب 
 السهولة.فال يمكن أن يحصل بهذه  عليه أجور، ورفع درجات في الدنيا واآلخرة

 .... ما تعطيك أحياناا أكثر من سبعين بالمائة.....  طالب:
 شيئا ، يكون الكالم مصحف ثم ال تحصل على شيء.أحيانا  ال تعطيك 

خصوصاا في النسائي ال يمكن في اآللة يكتب عمرو ما يطلع عمرو في نسخة النسائي،  طالب:
ألنها مضبوطة بعمر ومشكولة شكل، فعمرو بدون الواو، فيجي الطالب يكتب عمرو بالواو وما يطلع له 

 شيء، فيظن أن الحديث ليس في النسائي وهي...
 ال يعدله شيء. على كل حال جرد الكتب

 طالب:.......
 إيه، كيف

 طالب:.......
 اللي قال عنه أبو داود، الحديث آخر حديث، وعن ابن عمر ثابت لكن رفعه.

 االستئذان لألذان.
 طالب:.... من اعتنى بسنن أبي داود.

 شرح.
 طالب: إيه نعم.

ولطيف ومتين وفيه فوائد جمة تنفع  تصر جدا  قرأ في كتب الشروح، شرح مخالخطابي هذا أفضل ما ي  
 فهذا الكتاب نفيس على أن المسلك فيه أحاديث الصفات في الغالب التأويل.  ،طالب العلم على اختصاره

 طالب: الحنابلة ما لهم عناية.
 الحنابلة؟

 طالب: إيه.



 
   

 

 

 

 

في بيان علل أبي ، وعرفنا أن التهذيب ما أعرف إال ابن القيم رحمه هللا الذي كتب تهذيب السنن
 داود.

 طالب: ما لهم عناية بشرح..
 أذان.

 طالب:........
 هاه.

 مختصره شرح تهذيب سنن أبي داود
على طريقة أهل الحديث وهو  ،العلم ، عون المعبود كتاب نافع لطالبنافع أيضا   عون المعبودفيه 

 ، بدل المجهود،طريقة الفقهاء ،يةعلى طريقة الحنف هلكن سهارنفوري لل دبذل المجهو  هوفقه أهل الحديث، في
شرح  هناك شرح ابن رسالن أيضا  ، أما عون المعبود فهو على طريقة أهل الحديث، هو كتاب نافع ونفيسو 

المورود لمحمود خطاب السبكي شرح طيب ومرتب وفيه شيء من البسط إال أنه لم  العذب المنهل هفي. طيب
 لم يستطع.فتكون مثل طريقة الوالد أكمله ولده، لكن على طريقة أراد أن  ،يكمل

 طالب:.......
وهللا عرض علينا غيره مشاريع ثانية، وهذه تحتاج إلى موازنة ومقارنة، ال هذه صعبة، الحكم على 

اسأل عنها أهل الطبعات ال سيما القديمة، الجديد هذا  شيء بأنه أفضل، هذه اسأل عنها أهل االختصاص،
 له أهله.

 طالب:......
 هو؟ هاه، من

 طالب:......
برنامجهم في وقته يصار ثالث سنين، في وقته جيد، عرض علينا برنامج جديد قبل شهر أو   

 شهرين شيء ما يخطر على البال، هللا المستعان.
 نعم سم.

 طالب:.......
 وهللا ما أعرف أنه موجود، لكن قد يوجد منه قطع مثل بعض الفهارس أحيانا  يذكر قطع متناثرة.

 نعم.
 الب: ...... ط
وذكر هذه  سلك مسلك التأويل وله رجعة عن هذا المذهب لبخاري وشرح أبي داودل هفي شرحهو  

 الرجعة شيخ اإلسالم ابن تيمية في الفتاوى، وأنه يقول بمذهب أحمد بن حنبل في الصفات. نعم.
 طالب:........

 .... في هذه الطبعة.
 طالب:......



 
   

 

 

 

 

 صفحة..
 طالب:.....
من جهة راويه، فهذا ال  ما كان بين الظاهر ثم يليه ما كان بين الظاهر الم الطويل هذا،سبعين، الك

: يعني إذا كان الراوي بحيث يعرفه يسكت عنه، بل يوهنه غالبا ، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته
وضعفه الشديد  نكارته تإذا كان الخاص والعام من طالب العلم مثل هذا ال يحتاج إلى بيان، والحديث أيضا  
 أبي داود عن بعض األحاديث. تبين للخاص والعام قد ال يبينه، وهذه من األجوبة التي يجاب بها عن سكو 

 
النية معقودة على أن نكمل الرسالة غدا  إن شاء هللا تعالى. إن شاء هللا نكمل الرسالة غدا ، ويحل 

ن رأيتم الترم ذي، ونشوف بعدها، أو خيار ثالث إن رأيتم أو محلها ما تشيرون به، إن رأيتم صحيح مسلم وا 
 يبقى المغرب بدون درس.

 طالب:.....
 هاه.

 طالب:.....
فابن ماجة ال شك أن وقته عسير على كثير من طالب  ال، لو وضعنا فيه درس فعندنا ابن ماجة

 العلم، العصر. هاه، كمل وسجل واآلن كامل موجود.
 .طالب: ..... العصر، يبقى المحل المغرب

 وهللا هذا طلب من كثير من األخوة نقل سنن ابن ماجة إلى المغرب. كيف؟
 طالب:........

 مقدمة ابن ماجة، أو مقدمة صحيح مسلم ممكن، ليخف درس الفجر.
 طالب:.......

مثل هذه األفعال التي ال يفعلها النبي عليه الصالة والسالم على جهة التعبد تحتاج إلى نظر، 
 .األسئلة كثيرة جدا  

 
 
 
 

 


